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Uw kenmerk: DSO/2012.534 I
Betreft: ontwerp-bestemmingsplan Oostduin-Arendsdorp, zienswijze
Den Haag, 21 mei 2012
Geachte raadsleden,
Met dit schrijven biedt de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor
’s-Gravenhage en omstreken (verder AVN genoemd) het commentaar aan op het ontwerpbestemmingsplan als voornoemd.
Het detailcommentaar is in de bijlage van deze brief opgenomen. De tekst van het
commentaar volgt per paragraaf en per pagina de stukken het Bestemmingsplan/regels, de
bijlage Toekomstvisie, en de bijlage Beheervisie.
De AVN zal niet in detail commentaar leveren op de nieuwbouwplannen van Arendsdorp met
alles wat daarbij hoort; dat is in goede handen bij de Wijkvereniging Benoordenhout. Op de
informatieavond van 9 mei 2012 over het bestemmingsplan, gegeven door de dienst DSO,
bleek voor die plannen een overweldigende belangstelling van de wijkbewoners te bestaan.
Wel zal de AVN actief betrokken zijn bij de toekomstige landschappelijke, harmonieuze
inpassing van het nieuwe gebouw in de buitenplaats Arendsdorp.
Als gesteld zult u in de bijlage het detailcommentaar aantreffen. Samenvattend volgt hier de
visie van de AVN op het ontwerp.
Lezend door de uitvoerige teksten – uitvoerig omdat vaak in herhaling wordt getreden, in het
bijzonder in de Toekomstvisie en de Beheervisie – valt op dat de auteurs zich veelal niet
realiseren dat het onderhavige gebied twee historische buitenplaatsen betreft. In de teksten
wordt dat wel vermeld maar dan blijkt toch even later dat het ontbreekt aan voldoende
historische kennis, of er worden plannen ontwikkeld die geen recht doen aan de historie.
Voorbeelden hiervan zijn dat de zeventiende eeuwse koepel op Arendsdorp maar liefst vijf
verschillende namen wordt toebedeeld (namen bekend).
In de documentatie is een illustratie opgenomen van een herenhuis. Dit huis stond echter in
Arendsburgh te Voorburg.
Er wordt gezegd dat er een laan bestond tussen Oostduin en de – tegenwoordige –
Oostduinlaan. Dat is onjuist. Die verbinding heeft niet bestaan.
Elders in de tekst staat ‘dat het landgoed weinig van haar geheimen prijsgeeft’; ‘van de
buitenzijde geen goed beeld te krijgen’. Men bedoelt daarmee dat de buitenplaatsen naar
binnen zijn gericht. Die constatering is juist, maar om het gebied dan ‘open’ te maken is juist
in strijd met het karakter van de buitenplaats.
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Men heeft ook kritiek op het feit dat het twee buitenplaatsen betreft, en die zouden dan juist
‘als één park moeten worden ervaren’. Het tegendeel is waar: er is niets mis mee als de
bezoeker gewaar wordt dat het twee buitenplaatsen betreft.
Ook wordt voorgesteld om ‘de zichtlijn vanaf de Oostduinlaan naar de koepel door te
trekken’. In de eerste plaats is daar helemaal geen zichtlijn, en ook nooit geweest, maar
bovendien zou dat plan ten koste gaan van een aantal bijzonder relicten uit het verleden die
precies daar zijn gelegen. Kennelijk is men van het bestaan daarvan niet op de hoogte.
Tenslotte wil men het aantal paden drastisch terugdringen. Bij herstel van een buitenplaats
moet men echter juist een studie maken naar het doel en de functie van het padenpatroon, nog
afgezien van hun functie ten behoeve van recreatie.
Dit zijn een aantal voorbeelden, zie verder het detailcommentaar. Wat de AVN wil
benadrukken is dat historisch besef essentieel is om welke plannen dan ook te ontwikkelen,
maar wel op historisch verantwoorde wijze.
Verderop in de tekst wordt gesteld dat het gebied op termijn moet worden omgevormd tot een
‘Essen-Iepen bos’. Deze benaming is een van een lijst van ‘Potentieel Natuurlijke Vegetatie’,
waarmee men wil zeggen dat een bepaald soort beplanting zou ontstaan als de natuur zijn
gang kon gaan in een bepaald gebied (de definitie is kortheidshalve niet geheel volledig). Nu
is het zo dat een Essen-Iepenbos voorkomt op alluviale gronden als rivier- en beekdalen. De
Biesbos is daarvan een voorbeeld. Hier is dat allerminst het geval.
Nog afgezien van het feit dat deze PNV hier totaal niet van toepassing is wordt kennelijk niet
gerealiseerd dat een buitenplaats een geheel eigen beplanting heeft die door de toenmalige
eigenaren is bepaald. Veelal zullen dat eiken en beuken zijn, en daarnaast dikwijls nietinheemse beplanting. Dat is ook uitdrukkelijk het geval bij Oostduin en Arendsdorp, en die
historische beplanting moet juist worden gerespecteerd en in stand gehouden.
De AVN is het er volstrekt mee eens dat het gebruik van deze historische buitenplaats in deze
tijd anders is dan in het verleden. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het toestaan van een
kinderspeeltuin in het gebied. Bij welk plan dan ook er moet allereerst worden uitgegaan van
de historie. Hoofddoel moet zijn de instandhouding van de twee buitenplaatsen, met
voorzieningen voor hedendaags gebruik. Respect voor de historie moet voorop staan. Dat kan
ook tot uitdrukking worden gebracht in het te voeren beheer. En dat zal beslist niet gaan ten
koste van natuurwaarden die er in overvloed zijn. Als natuurvereniging is de AVN zich
daarvan uiteraard bewust.
Het is de AVN opgevallen dat er in de plannen sprake is van de aanleg van meerdere extra
bruggen, te weten twee stuks aan de Oostduinlaan en een aan het Goetlijfpad (waar een
andere brug zou moeten verdwijnen). De eventuele nieuwe toegang tot Arendsdorp wordt
uitdrukkelijk niet meegeteld in dit betoog, die is in behandeling bij de Wijkvereniging
Benoordenhout.
Het voert te ver om in de aanbiedingsbrief uitvoerig te motiveren waarom dit geen goed plan
is. Die bruggen zijn er echter nooit geweest, ze zijn niet nodig. Een ervan zou een volstrekt
ongelegitimeerde ingreep op de historie zijn, een ervan leidt tot natuurvernietiging, een ervan
is vanuit recreatie ongewenst.
Maar bovendien acht de AVN deze extra bruggen een zware aanslag op het beschikbare
budget voor het beheer. Zo zal daarentegen al veel geld nodig zijn voor beschoeiingen van
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singels en vijvers: door afkalving van oevers zijn al veel bomen in het water gezakt. In een
brief, (19 december 2001 Wijkvereniging Benoordenhout) is de gemeente daar reeds op
gewezen. Ook het inboeten van veel laanbomen – daar moet studie naar worden gedaan –
vergt zeer hoge kosten.
De AVN acht dat bruggenplan uit historische en tevens financiële overwegingen
onverantwoord. We willen u dan ook verzoeken dit bruggenplan te schrappen.
De AVN wil graag op constructieve wijze en met kennis van zake meewerken aan het herstel
van beide buitenplaatsen. De bij de AVN aanwezige gedetailleerde historische kennis zal U
ten dienste worden gesteld. In gezamenlijk overleg zal binnen het toegestane budget veel
goeds tot stand kunnen worden gebracht.

F. Prillevitz
Voorzitter

A. de Ruiter
secretaris
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BIJLAGE
Commentaar van de Algemene Natuurvereniging voor ’s-Gravenhage en
omstreken (AVN)
Op het Ontwerp bestemmingsplan Oostduin-Arendsdorp,
toegestuurd door afdeling DSO van de gemeente den Haag, kenmerk
DSO/2012.534 I.
Voorwoord
Achtereenvolgens zal commentaar worden geleverd op de Toekomstvisie, de Beheervisie en
het Ontwerp Bestemmingsplan. Een integraal commentaar is niet mogelijk. Complicerende
factor is dat los van deze documenten een uitwerking van de beheervisie werd aangeboden die
weer niet geheel strookt met de beheervisie. Het is duidelijk dat verschillende interne
afdelingen aan deze documenten hebben gewerkt waardoor zij niet altijd overeenstemmen. De
leesbaarheid wordt daardoor zeer bemoeilijkt.
TOEKOMSTVISIE
Pt.2.1.1 p ( = pagina) 7
Het ‘Goetlijfpark’- in het beheerplan bunkerpark – heeft nimmer tot de heerlijkheid, niet
landgoed, behoord
Pt. 2.2.2 p11
De meeste entrees geen monumentaal karakter. Is daar dan een noodzaak voor?
Het gebied is een volwaardig groengebied. Hier zou hebben moeten staan ‘het gebied is een
historische buitenplaats en bovendien een groengebied’
Pt.2.2.5 p 13
Door de documenten heen wandelend krijgt de koepel de volgende namen: Theekoepel,
Tuinkoepel, Paviljoen, Theehuis, Theehuisje, Torengebouw. Advies: ‘de Koepel’.
Er staan geen 60 maar 75 monumentale bomen in het gebied.
Pt 3.2.4 p16
De Bomenverordening bestaat niet meer, is opgenomen in de APV
Pt.4.1.1 p 21
Het historische karakter is een van de meest in het oog springende en niet te onderschatten
kwaliteiten van het gebied. Dat is geheel correct. Daarom moet het bestemmingsplan dat als
een hoofddoel proberen na te streven. Op p 23 staat nogmaals dat herkenbaarheid van de
historie van de landgoederen (het zijn buitenplaatsen) het uitgangspunt moet zijn en dat dit in
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concreto in de beheervisie is uitgewerkt. Heel juist maar in die uitwerking is dat maar heel
gedeeltelijk tot verkeerd gedaan. Bovendien zegt pt 4.1.2 p 23 wederom dat de recreatieve
waarde het voornaamste doel is. Dat is dus in lijnrechte tegenspraak. Hoofddoel moet zijn de
instandhouding van het historische karakter, nevendoel is recreatie, in die volgorde en
uiteraard niet te vergeten behoud van natuurwaarden, zij het met respect voor de historische
beplanting.
Pt 4.1.1 p 21
Hier staat dat er een lindelaan aanwezig is ‘die liep van de Oostduinlaan naar het voormalige
huis’. Dat is niet correct. Er is nimmer een verbinding geweest met de Oostduinlaan, het was
ook geen laan maar een rij (driemaal) linden die zich naast de voormalige vijver bevond. De
middelste rij is omstreeks 1946 gekapt (vermoedelijk illegaal).
Plannen om hier een brug aan te leggen zijn historisch onjuist en volstrekt onnodig want ca 10
meter verder is een ingang.(zie ook pagina 32). Die brug staat elders weer niet in de plannen...
Onbekend is of het gestelde over een ‘nieuwe laan’(pt.4.2.1 p 25) over dezelfde laan en brug
gaat. Wat wordt bedoeld met ‘parallel aan de huidige route’? Het is uiterst verwarrend, zeker
omdat in het uitgewerkte beheerplan weer een andere brug vanaf de Oostduinlaan staat
getekend. Tegenover kantoren. Er hoort hier geen brug te komen, verbreekt visueel de
eenheid van de watergang, niet historisch, niet nodig, te kostbaar en beter voor andere
bestedingen te gebruiken, trekt hoogstens fietsers aan.
Ad ‘langgerekte vijver’: de oorspronkelijke naam is ‘visvijver’.
Pt.4.1.5 p 25
Men kan de speelplek moeilijk cultuurhistorische waarde toekennen.
Pt 4.2.1 p 26
Wat wordt bedoeld met ‘het creëren van een route langs de Wassenaarseweg en terrein
seviceflat? Onduidelijk.
Pt.4.2.2. p.27
‘Zichtlijn doorzetten vanaf korte deel oprijlaan naar de koepel’. Een zeer slecht plan: er staat
daar een relict uit het verleden namelijk een taxushaag, dan ligt een aardig bruggetje, daarna
een heel intiem gebiedje met magnolia’s, vervolgens een grote treurbeuk en een historisch
oude loofgang waarbinnen de tuin van de gravin. Om dat allemaal open te maken staat gelijk
aan vernietiging. En waarom moet daar een ‘zichtlijn’ komen? Op welke gronden?
Bij nieuwbouw zal in samenhang met het omringende parklandschap nieuwe bosaanplant
moeten plaatsvinden. Dat is zeer juist, alleen valt hier niet veel van terug te vinden in de
beheervisie. Men moet zeker ook denken aan inboeten van lanen, waarvoor een studie moet
worden gemaakt.
Pt.4.2.3 p 27
Het landgoed geeft weinig van haar geheimen prijs. Een fraaie zinsnede, maar als er al
geheimen zijn dan is het nooit de bedoeling geweest die prijs te geven. De buitenplaats is
doelbewust naar binnen gekeerd en in opzet moet dat zo blijven. Zie ook die merkwaardige
zinsnede Pt 4.2.4 p29: ‘vanaf de buitenzijde is geen goed beeld te krijgen van het landgoed’.
Moet dat dan? Waarom? Op welke gronden? En wat is er mis mee als de twee buitenplaatsen
onderling herkenbaar zijn? Dat is juist historisch correct. Waarom – zie verderop – ‘moet het
landgoed als één park worden ervaren?
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Uit al deze zinsneden blijkt dat men niet begrijpt wat de essentie is van dit gebied.
Pt.4.2.6p 30
‘door niet inheemse beplanting weinig bijdraagt aan het landgoed’ Deze zinsnede roept alleen
maar vragen op. Is er dan iets mis met niet-inheemse beplanting? Rododendron is ook nietinheems.
Pt.4.2.7 p 32
Wat zijn ‘informele toegangen’?
Water doortrekken en aparte entree. Zie ook commentaar over pagina 21. Niet alleen een
uiterst kostbare ingreep maar ook volstrekt onnodig
Nieuwe ontsluiting aan de Wassenaarseweg. De wijkbewoners zijn daar massaal tegen en van
de directie Arendsdorp hoeft het niet.
Pt 6
Algemeen
Wat hier staat is grotendeels achterhaald door nieuwe plannen. Waarom is dit dan hier
opgenomen?
P 43
‘Geheel nieuwe ontsluiting aan de Wassenaarseweg’. ‘De kwaliteit van de entree aan de
Wassenaarseweg wordt verbeterd door de entree los te maken’. Welke verbeteringen zijn dat
dan? Daarover is geen enkel voorstel te vinden. Misschien de voormalige toegangspoort
herplaatsen?
P 54
Op deze pagina staat een prent met een landhuis, suggererend dat dit huis in Oostduin of
Arendsdorp heeft gestaan. Welnu het huis is gelegen in Arendsburg in Voorburg.
Een slordige vergissing...
BEHEERVISIE
Pt.2,2 p 11
Op Arendsdorp stond slechts een eenvoudige woning, geen landhuis. Men zou ‘herenhuis’
kunnen noemen.
Gebouw van de scouting stond er al veel langer en heette het Weckhuis
Pt. 2.6.2 p 14
Er staan geen iepen.. Een betere basis voor essen-iepen (zie je in de Biesbos, beken en
rivierdalen op alluviale gronden) is volstrekt strijdig met de aanleg van een buitenplaats. Uit
deze zinsnede spreekt een gebrek aan historisch besef. Een buitenplaats is zeer bewust
aangelegd met beuk en eik als dominante boomsoort). Het streven moet er juist op gericht
zijn gericht om de historische beplanting zoveel mogelijk in tact te laten of te herstellen. Met
respect voor de natuur moet men er steeds bewust van zijn dat een buitenplaats geen wild
natuurbos is, het moet er juist ordentelijk uitzien. Op selectieve plaatsen kan men bijvoorbeeld
een natuurvriendelijke oever aanleggen (is er nu al), of kan men condities scheppen voor
stinzenplanten. Dood hout willekeurig laten liggen kan niet, wel op geselecteerde plaatsen
waar het visueel niet het buitenplaatskarakter aantast.
Pt 2.7 p 17
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Gebruik als fietsroute inderdaad, vooral langs de Rietjes naar Florence. Gedogen, of
beperken, of onmogelijk maken? Hoe is dat te realiseren?.
(Advies: bespreken met de Wijkvereniging)
Pt.2.8.2 p 19
Het zinnetje ‘In het beheer.....minder kerkenbaar worden’ heeft een goede intentie maar is
vrijblijvend. Welke conclusies worden hieraan verbonden en welke maatregelen staan voor
ogen?
P3.4 p23
Voor Bomenverordening (2005 en niet 1995!) lees APV
Er staan niet 60 maar 75 monumentale bomen
P 3.5 p 25
De nieuwbouw dient beter geïntegreerd te zijn. Heel juist maar een inrichtingsplan of iets
dergelijks ontbreekt terwijl dat juist een essentieel onderdeel moet zijn.
Pt 4.1 p27
Hoofddoel Groenbeleidsplan. De geformuleerde hoofddoelen zijn grosso modo correct. Het
beheerplan moet daar een afspiegeling van zijn.
Pt 4.2 p29
‘Het gebied kent geen elementen waarover anekdotes bestaan ’Wat bedoelt men hiermee?
Waar is die ijskelder?
’Bomen toevoegen aan de lijst van monumentale bomen’. Zal goed bedoeld zijn maar is per
definitie onmogelijk: een individuele boom moet bijvoorbeeld minimaal 50 jaar oud zijn om
monumentaal te kunnen zijn.
‘Zichtassen koesteren’?
Pt 4.5 p30
Er zijn geen essen en iepen. Zie voorgaand commentaar
P32 dood hout rommelig: zie voorgaand commentaar
Pt.4.6 p35
Géén informatieborden binnen het gebied, ten hoogste bij de ingang. Zie ook p 37 hierover.
Pt 4.7 p35
Gebied ‘verboden voor honden’ uitbreiden vraagt om problemen!
Pt 5.1 p37
Iepenbostype zie voorgaand commentaar. Het antwoord is ‘nee’.
‘Aanvullen van lanen’: wordt bedoeld inboeten? Goed idee, gebaseerd op historisch
onderzoek weliswaar. Zie ook eerder commentaar hierop.
Plek aan het water? Wat wordt bedoeld?
Maken werkelijk historische tuin: een onbegrijpelijke zinsnede. Laat die tuin met rust. Er
heeft in het verleden een boomgaardje achter gelegen; te overwegen valt dat terug te brengen
als dat mogelijk is in verband met de nieuwbouw.
Pt 5.3 p 39
Paden verwijderen? Welke? Waarom? Op welke studie gebaseerd?
Wat is er tegen vlier?
Geleidelijke omvorming naar Essen-Iepenbos. Zie voorgaand commentaar. Onacceptabel.
Pt 6.1 p 41
‘Dunning aan de hand van toekomstbomen’ .’Toekomstbomen geschikt hulpmiddel’. Zinnen
die toelichting behoeven.
Waarom is een populier en een esdoorn ongewenst?
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Essen-Iepenbos. Zeer verwarrend om stééds weer in herhaling te vallen, en dus stééds weer
hetzelfde commentaar toe moeten leveren. Hier is sprake van een buitenplaats! Geen esseniepenbos, en dat moet het ook niet worden.
Pt.7
P48, zie ook commentaar elders: er is nimmer een lindenlaan vanaf de Oostduinlaan naar het
landhuis geweest, en het was ook geen laan. Zie herhaling p 50. Om tussen de twee rijen een
heel simpel smal bospaadje aan te leggen kan natuurlijk.
P 52
Wat is de bedoeling van deze pagina? (vogelkers roze bloei? Wit)
P 54 Dit kan niet kloppen
P 55/57
Dit kan niet kloppen
P 58/60 Kaart niet geaccepteerd, dient ter discussie te worden gesteld.
NB In een nieuw toegezonden document staan bruggen dan weer hier dan weer daar. Wat
juist is dan wel wat wordt voorgesteld is niet duidelijk. De AVN adviseert in ieder geval geen
extra bruggen te maken noch bruggen te verplaatsen.
Bijlage 4
Lijst monumentale bomen klopt niet. Voor 50 lees 47, 18 stuks taxus staan er niet op.
BESTEMMINGSPLAN OOSTDUIN-ARENDSDORP, ontwerp
Hfdst.5 p 60
Niet akkoord met doortrekken water en aparte entrees
Hfdst.7
P 93
De boomgaard werd niet opgenomen in de tekst
Herstel van de status van de oprijlaan: geen voorstel gezien
Tuintje achter flat Arendsdorp: hierop werd geen antwoord gegeven, wel dat het onder de
bestemming ’bos’ valt. Dat is niet logisch, dan zou de tuin van de Rietjes ook onder ‘bos’
moeten vallen. Hetgeen uiteraard niet is gewenst.
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